RETRIBUTIE VOOR HET TER BESCHIKKING
STELLEN VAN ELEKTRICITEIT OP MARKTEN
OF HET STANDNEMEN OP DE OPENBARE
WEG OF PLEIN EN CIRCUSSEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt een retributie aangerekend voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op
markten of bij stand nemen op de openbare weg of plein op het grondgebied van de
gemeente.

Artikel 2.
De gemeente stelt aan de marktkramer of aan de circusexploitant een vaste
gemeentelijke aansluitkast ter beschikking voor elektriciteitsleveringen in
laagspanning op een openbare plaats op haar grondgebied, ten behoeve van
marktactiviteiten en circussen. De marktkramer of circusexploitant mag deze kast
niet voor andere doeleinden en ook niet ten behoeve van derden aanwenden.
De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag aan de gemeentelijke
afgevaardigde op de markt die een beslissing neemt.

Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de marktkramer of circusexploitant, die
toestemming heeft verkregen voor het gebruik van de aansluitkast en betaalt aan de
gemeente een ‘all in’-vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast.
De retributie is forfaitair vastgelegd als volgt en gaat uit van het gevraagd vermogen
in kVA:
Vermogen tot
1,5 kVA : 3,00 euro
3 kVA : 6,00 euro
6 kVA : 12,00 euro
Het bedrag van de retributie geldt per dag.
Voor een of circusexploitant bedraagt de vergoeding 25 euro per dag per aansluiting.

Artikel 4.
De retributie wordt cash geïnd door de gemeentelijke afgevaardigde. Bij gebrek aan
betaling op het ogenblik dat hem toegang wordt verleend tot de meterkast, zal de
retributie betaald worden binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de
factuur.
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Artikel 5.
De retributie is niet verschuldigd voor gemeentelijke verenigingen die geen
winstoogmerk hebben die stand nemen op de jaarmarkt, de maandelijkse
marktdagen of gewoon stand neemt op de wegen en/of pleinen van de gemeente.

Artikel 6.
De gemeentelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst (er is een automaat per
stopcontact) op voorwaarde dat de marktkramer een geldig attest voorlegt inzake de
jaarlijkse keuring van zijn binneninstallatie (zie ook verder).
De gemeentelijke afgevaardigde wijst aan de marktkramer het stopcontact
(nummer) / de stopcontacten (nummers)/ stroomkring op de gemeentelijke
aansluitkast aan waartoe deze toegang bekomt en noteert de gegevens met het oog
op de controle tijdens het gebruik van de kast. De gemeentelijke aansluitkast moet
te allen tijde gemakkelijk toegankelijk blijven voor de gemeentelijke afgevaardigde,
zodat het toezicht steeds mogelijk is.
Met het oog op het aftakken van zijn eigen installatie levert de marktkramer een
soepele kabel met versterkte buitenmantel volgens NBN C32-131 H07RN-F (CTFBN), minimum 5 G 6 met stekker 32 A of eventueel minimum 5 G 10 met stekker 63
A. Deze stekker is van het industrieel type, norm EN 60309-1 / EN 60309-2 voorzien
van een telecontact. Voor eenfasige toepassingen moet H07RN-F (CTFB-N) kabel 3 G
6 of 3 G 10 worden gebruikt met tweepolige stekker met aarding EN 60309-1 / EN
60309-2 voorzien van een telecontact. De kabel moet voorzien zijn van een
geel/groene geleider.
Op het uiteinde van de kabel is de naam aangebracht van de marktkramer.
De voeding van de elektrische uitrusting, geplaatst op motorvoertuigen, of
aanhangwagens voor wegvervoer, moet gedurende het stationeren overeenkomstig
artikel 97.01 van het AREI op een van volgende wijzen geschieden:
1. door een generator op het voertuig of de aanhangwagen zelf. Alle massa’s van
elektrische toestellen en machines moeten onderling verbonden zijn. De generator
mag geen elektrische toestellen en machines buiten het voertuig of de
aanhangwagen voeden tenzij de massa’s van deze toestellen en machines elektrisch
verbonden zijn met deze van het voertuig of de aanhangwagen;
2. door een openbaar verdeelnet door middel van een beschermingstransformator of
door een motor-generatorgroep die gelijkwaardige veiligheidswaarborgen biedt;
3. rechtstreeks door een openbaar verdeelnet op voorwaarde dat het elektrisch
materieel van het voertuig of de aanhangwagen beschermd is door een automatische
differentieelschakelaar met grote (30mA), of zeer grote gevoeligheid (10mA).
De massa’s van het op het voertuig of de aanhangwagen geïnstalleerd elektrisch
materiaal zijn verbonden met een aardelektrode waarvan de spreidingsweerstand
niet groter is dan 800 Ohm. Bij gebruik van de voedingssystemen in de punten 2 en
3 hiervoor, is de ingang van het voedingssnoer op het voertuig of de aanhangwagen
zodanig uitgevoerd dat geen isolatiefout kan ontstaan waarbij het risico ontstaat dat
de metalen massa van het voertuig of de aanhangwagen onder spanning komt,
bijvoorbeeld door het gebruik van een ingang in isolerend materiaal rond de kabel
geklemd of door het gebruikt van een toestelcontactdoos.
Er mogen geen marktinstallaties aangesloten worden die niet met een
differentieelschakelaar met grote of zeer grote gevoeligheid uitgerust zijn. Deze
installaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme,
differentieel inrichting en aftakkabel inbegrepen.
De gemeentelijke afgevaardigde heeft elk moment het recht om het attest inzake
jaarlijkse keuring van de marktkramer in te zien.
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Indien de gemeentelijke afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het AREI
worden overtreden en/of dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de
bevoegdheid om alle verdere toegang onmiddellijk te weigeren. In geval van twijfel
kan hij een beroep doen op de knowhow van de distributienetbeheerder.
Elke onrechtmatige toegang of onderverhuring door de marktkramer zal gerechtelijk
worden vervolgd.

Artikel 7.
De gemeente stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via
de aansluitkast aan de marktkramer. Nochtans kan de gemeente niet aansprakelijk
worden gesteld voor onderbrekingen en dient zij in dit geval noch een
schadevergoeding noch een vermindering van de gebruiksvergoeding aan de
marktkramer toe te staan.
De marktkramer dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van
beschadiging te vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door
onoordeelkundig gebruik aan de gemeentelijke aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de
gemeentelijke afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke
beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die
hij redelijkerwijze kan vaststellen.
De marktkramer dient verzekerd te zijn voor de schade die hij door het gebruik van
de gemeentelijke aansluitkast aan deze kast en aan derden kan veroorzaken.
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